
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W 
CZASIE PANDEMII



Pandemia nie służy utrzymaniu sprawności 
fizycznej młodzieży. To okres, kiedy młodzi ludzie 

spędzają bardzo dużo czasu przed ekranami 
komputerów, tabletów czy smartfonów. Brak 
aktywności  powoduje nadwagę oraz deficyt 
energii życiowej. Dzisiaj bardzo odczuwamy 

konsekwencje zamknięcia. Mają one wpływ na 
funkcjonowanie młodzieży, ich zachowania, reakcje 

i narastającą lawinę emocji.



Dla zdrowia psychicznego 
konieczna jest każda 

forma ruchu. 
Pozwalając na bezruch, 
blokujemy możliwości 

prawidłowego rozwoju.



”Ruch jest w 
stanie zastąpić 

prawie każdy lek,
ale wszystkie 

leki razem wzięte 
nie zastąpią 

ruchu”.

Wojciech Oczko



Obostrzenia związane z pandemią   
jak również pojawiające się 

uzależnienia od gier komputerowych,  
utrudniają utrzymanie sprawności 

fizycznej młodzieży na odpowiednim 
poziomie. Ograniczenie aktywności 

niesie szereg konsekwencji w postaci 
złego samopoczucia, braku energii, 
otyłości czy wzmożonego napięcia.                                                           
To tylko niektóre skutki siedzącego 

trybu życia.



Bardzo ważna jest postawa rodziców, nauczycieli i wszystkich 
opiekunów, którzy mogą stworzyć warunki do rozwoju zdrowych 

nawyków ruchowych. 
Rodzice i opiekunowie stają się ambasadorami właściwego stylu życia. 



To my, dorośli, powinniśmy mobilizować nasze dzieci do ruchu.                                                   
Nakazy i zakazy nie są dobrym sprzymierzeńcem w budowaniu dobrych praktyk. 

Zachęcajmy i mobilizujmy młodzież do ruchu, 
wykorzystujmy nadarzające się okazje w codziennych czynnościach                                 
aby zapewnić im aktywność, np. wyjście po drobne zakupy do 

pobliskiego sklepu, odbiór paczki w paczkomacie, popołudniowy 
rodzinny spacer czy wyjście z psem do lasu na dłuższy spacer.



Młodzi ludzie powinni podejmować dowolne, odpowiadające im, 
formy aktywności.

Wiele korzyści przynieść może nawet 30 min. 
ruchu 3-4 razy w tygodniu.



Najważniejsze filary zdrowego życia –

odżywianie, ruch, regeneracja



Właściwe odżywianie odgrywa obecnie bardzo istotną rolę.                      

Konsekwencją pandemii może być otyłość. Młodzi zamknięci w domach 

chętnie sięgają po śmieciowe jedzenie czy gazowane napoje. Szybki dostęp 

do zakupów on-line, w tym zakupów spożywczych, ułatwia życie w bezruchu. 

Internet, smartfon, kilka kliknięć i mamy restaurację w domu.                                    

To niesamowita wygoda i luksus, niestety ma to również negatywne skutki.



Polska młodzież należy do najszybciej tyjących w Europie!  

Dodatkowe kilogramy to nie tylko problem estetyczny,                

ale przede wszystkim poważne konsekwencje zdrowotne.

Otyłość zwiększa m.in. ryzyko ciężkiego przebiegu                   

COVID-19.



Poprzez ruch kształtujemy nie tylko 

sprawność fizyczną ale także odporność 

psychiczną, która należy do kluczowych 

kompetencji przyszłości. Badania naukowe 

przeprowadzane w ostatnich latach 

wskazują na powiązania między ruchem, a 

sprawnością umysłową. Bowiem dzięki 

aktywności fizycznej kształtujemy nie tylko 

siłę mięśni, ale przede wszystkim siłę 

charakteru.



Regeneracja, wypoczynek, sen

– to bierna, ale równie istotna forma 

aktywności. 

Wyciszenie to strefa odstawienia 

tabletów i smartfonów. Jest to czas 

niezbędny dla równowagi 

psychofizycznej organizmu.             



Sen to najlepsza regeneracja                                    

– reset dla zmęczonego ciała i wyczerpanego 

umysłu.

Sprawdź czy Twoje dziecko śpi 

Sprawdź czy nie usypia                              
z telefonem 

Sprawdź czy nie usypia                           
w słuchawkach na uszach 

Pilnuj, żeby się wyspało, niech            
nie kładzie się zbyt późno 



Pomimo pandemii, pomimo obostrzeń, pomimo wszelkich 

trudności zadbajmy o zdrowie naszych dzieci,  

uczmy ich aktywności, nie dopuśćmy do nadwagi czy otyłości



Prezentację przygotował nauczyciel wychowania fizycznego 

Maciej Kwiatkowski


